
Referat af AMG møde på BI den 23. marts 2015 

Til stede: Marianne, Susanne, Rikke, Klaus, Sebastian og Annette 

1. Godkendelse af referat:  

Referatet godkendes med følgende kommentarer til punkt 7: Kortene til beredskabsplanene er 

udarbejdet. De vil kunne findes gennem www. Og skal herefter sættes i beredskabsplanen af 

webredaktør/ Simon. 

Vi ved ikke helt, hvor stor fordelen vil være i en trykt udgave. Klaus vil spørge til, hvor meget 

information der gives på intro-kurser for nye medarbejdere. 

 

2. Arbejdsulykker/ tilløb/ sygefravær:  

En studerende ved Frank Bo havde et mindre uheld med en gasflaske, hvor en slange sprang af. Før 

der var overblik over hændelsen blev 8888 kontaktet, hvor det ikke virkede som om de havde 

instrukser til den type opgaver. Marianne vil kontakte 8888 for at høre til evt. procedure. 

Rikke har kontaktet Mogens Jensen angående peroxid-dannere, og har fået en procedure for 

fjernelse. 

Sygefravær: ingen bemærkninger. 

 

3. Temadag 2015: 

Mulig dato er d. 15. 17. eller 18. juni. 

Stikord til evt. emner: 

- Byggeprojekt: håndtering af forandringer? 

- Mindfulness i praksis? 

- Proaktivt: Udvikling, TAP kompetence udvikling, studerende, forskningsledelse, teamarbejde? 

- ”den gode arbejdsplads”? 

- ”sundhed”? 

- Trivselsundersøgelse? 

 

4. Beredskabsøvelse: 

Øvelsen forløb ok, men med følgende kommentarer: 

Nødudgangene svære at få åbnet. Rikke vil kontakte Henrik Mørkenborg. 

Audiologilab.: Da alarmen kan være svær at hører vil vi foreslå, at der bliver sat en lampe op. Det 

skal også være en mulighed i det ny renoverede V2. 

  

Men vi var dårligt informerede op til øvelsesdagen og mødelokalet til informationsmødet var for 

lille til de deltagende. Det manglende kortmateriale blev udleveret dagen før, hvilket kunne være 

lidt tidligere. Og materialet virker ikke så gennemskueligt. 

 

5. AT-besøg: 

Opsamling på AT-besøget: Der var spørgsmål omkring alarm på punktsuget i opvasken. Klaus vil 

spørge til det.  

 

 



6. Opsamling rundering: 

Angående flugtvejene fra kontorer ud mod den store gang i NordCee, så er laborantkontoret nu 

delt i to, så flugtvejen ikke længere er blokkeret. 

 

7. Eventuelt: 

Klaus: Præsentation af idé til byggeprojekt V3 og V4, hvor han ønsker udgravning til kælderetage 

langs hele facaden. 

 

Rikke har deltaget i et kemibrugsmøde. Og informerer om, at der vil blive udarbejdet en ny version 

af kemibrug til brug omkring oktober. 

 

Sebastian har fremlagt punktet stress til sidste fagrådsmøde. Og har modtaget positiv 

tilbagemelding. Punktet omhandlede åbenhed omkring stress, bla med info fra ældre til yngre 

studerende. 

 

8. Rundering i NordCee: 

 

Kommende runderinger: 

NordCee lab. 

Miljøstress lab. 

Øko lab. 

Værksted 

Lyd lab. 

Akvarierum 

Fællesarealer 

Kontorer 


